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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2017. május 25.-i 

79. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóság szervezeti és működési szabályzatának 

jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóság szervezeti és működési szabályzatának 

jóváhagyására vonatkozó 2017.05.17.-i 9764. sz. Indokolást, 

Figyelembe véve a Bukaresti Személynyilvántartó és Adatbázis Kezelő Igazgatóság által adott 

2017.05.12.-i 3964764. sz. kedvező véleményezését, 

Az utólag módosított és kiegészített, a személynyilvántartó közösségi közszolgálatok 

létrehozásáról, megszervezéséről és működéséről szóló 84/2001. sz. Kormány Rendelet 9. cikkely 

3. bekezdésének előírásainak megfelelően, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkelyének, (1) bekezdésének „a” betűjének és a 97. cikkelyének (1) 

bekezdésének előírásainak alapján, 

határoz: 

1. cikkely Jóváhagyja a Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóság szervezeti és működési 

szabályzatát, a melléklet szerint, amely szerves része a jelen határozatnak. 

2. cikkely A jelen okirat dátumától semmissé nyilvánítja, az utólag módosított Maros Megyei 

Személynyilvántartó Igazgatóság szervezeti felépítésének, tisztségjegyzékének és Szervezeti és 

működési szabályzatának jóváhagyására vonatkozó 111/12.08.2010. sz. Maros Megyei Tanács 

határozatnak a 3 mellékletét. 

3. cikkely A jelen határozatot közlik a Humánerőforrás Szolgálattal és a Maros Megyei 

Személynyilvántartó Igazgatósággal, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK               Ellen jegyzi 

Péter Ferenc                                                                                JEGYZŐ  

                                                 Paul Cosma                                                                   
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 9764/17.05.2017 sz. 

IVA/1 akta 

 

INDOKOLÁS 

A Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóság szervezeti és működési szabályzatának 

jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Megyei Személynyilvántartó Igazgatóság, a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt, jogi 

személyiséggel rendelkező, megyei érdekeltségű, közintézmény. Az intézmény tevékenysége úgy 

az állam, mint a személyek érdekébe történik, kizárólagosan a tevékenységi területét szabályozó 

jogszabályok alapján és alkalmazásával. 

A Maros Megyei Tanács a 111/2010. sz. Határozatával jóváhagyták a Maros Megyei 

Személynyilvántartó Igazgatóság szervezeti felépítését, tisztségjegyzékének és Szervezeti és 

működési szabályzatát. 

A Szervezeti és működési szabályzatot módosították a Maros Megyei Tanács 72/2014. sz. 

Határozatával. 

Ezen szabályzatnak az utolsó jóváhagyásától történtek módosítások és kiegészítések, amelyek 

érintik: 

- a családi állapot, személynyilvántartó vonalán, valamint a gazdaság területén való hatáskörét; 

- a személyzet összetételét az intézmény szintjén, nem létezik az intézményben a 

Belügyminisztériumból kihelyezett rendőr. 

Az utólag módosított és kiegészített, a személynyilvántartó közösségi közszolgálatok 

létrehozásáról, megszervezéséről és működéséről szóló 84/2001. sz. Kormány Rendelet szerint, a 

szervezeti felépítést, a tisztségjegyzéket és a szervezeti és működési szabályzatot megyei tanács 

határozattal állapítják meg, a Belügyminisztérium keretében működő Bukaresti 

Személynyilvántartó és Adatbázis Kezelő Igazgatóság (D.E.P.A.B.D.) véleményezésével. 

A Bukaresti D.E.P.A.B.D., a 2017.05.12.-i 3964764. sz. átiratában megadta a kedvező 

véleményezést a szervezeti és működési szabályzat módosítására vonatkozóan, a 84/2001. sz. 

Kormány Rendelet 9. cikkely 3. bekezdésének értelmében. 

A fentiekkel kapcsolatban, javasoljuk megvitatásra és jóváhagyásra a Maros Megyei 

Személynyilvántartó Igazgatóság szervezeti és működési szabályzatának módosítására vonatkozó 

határozattervezetet 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

IGAZGATÓ  

Alin Mărginean

 

Készítette: Codruţa Sava, végrehajtó igazgató 
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